
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J 
 

1. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju 
farmacija, znanstvenoj grani farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na 
Zavodu za mikrobiologiju; 

2. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u  znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju 
farmacija, znanstvenoj grani farmacija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na 
Zavodu za farmakognoziju; 

3. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u  
znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju farmacija, znanstvenoj 
grani medicinska biokemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  na Zavodu za 
medicinsku biokemiju i hematologiju. 

 
Uz potpisanu prijavu na natječaj,  kandidati su dužni priložiti  
 
1. dokaz o državljanstvu, za točke 1. -3.  
2. presliku diplome ili uvjerenje o doktoratu znanosti, za točke 1. i 2. 
3. presliku diplome ili uvjerenje o završenom studiju, za točku 3.  
4. uvjerenje o prosjeku ocjena studija, za točku 3.  
5. životopis, za točke 1. -3.    
6. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike koji su strani državljani (napredna razina), za 
točke 1. -3. 
7. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva, za točke 
1. -3. 
 
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: osobno ime i prezime, datum i 
mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu te naziv radnog mjesta za koje 
podnose prijavu.  
 
Dokumentacija se predaje u tiskanom obliku u dva primjerka.  
 
Uvjeti izbora: 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.  
Za točku 3. kandidati moraju imati završen dodiplomski, preddiplomski i diplomski ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije. 
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te 
je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima.  
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 
natječaju. 
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih 
prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.  
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno: 
- članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 
(NN br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14);  



- članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,  
76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13); 
-  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 
152/14), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale 
kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a temeljem uredne, potpune i 
pravovremene prijave na natječaj te da su na testiranju ostvarili najbolje rezultate. 
Kandidat koji se poziva u prijavi na natječaj na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 
35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu 
na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o 
priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te 
dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)  i priložiti akt o prestanku 
radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca ( odluka o otkazu, sporazumni prestanak ugovora o radu 
i sl.), odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na natječaj prijavljuje dijete smrtno 
stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi. 
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavaju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti 
vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o 
tome na koji način mu je prestao radni odnos. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je 
pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s 
invaliditetom.  
Izabrani kandidat po natječaju uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene 
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu. 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se na adresi: Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb – s naznakom „Za natječaj“. 
Sukladno članku 13. stavku 1. (Narodne novine br. 82/08) Zakona o ravnopravnosti spolova, na 
natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem. 

 
 
 
 
 
 


